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 2017ْظاّ َؾرتٜات ؽضن١ تطٜٛض ٚارٟ عضب١ يغ١ٓ 

 

 

 يتغ١ُٝا (1) املار٠

 .ؽضن١ تطٜٛض ٚارٟ عضب١( ٜٚعٌُ ب٘ َٔ تاصٜخ اقضاصٙ َٔ اجملًػَؾرتٜات  ٜغ٢ُ ٖشا ايٓظاّ )ْظاّ

 

 ايتعاصٜف(2) املار٠

َةا   تةزٍ ايكضٜٓة١ عًة٢     ٜهٕٛ يًهًُات ٚايعباصات ايتاي١ٝ سٝجُا ٚصرت يف ٖشا ايٓظاّ املعاْٞ املدصصة١ اةا نرْةاٙ    

 غري سيو :

 .ؽضن١ تطٜٛض ٚارٟ عضب١ ايؾضن١: -

 .اا١٦ٝ ايعا١َ يًؾضن١ :اا١٦ٝ -

 .: صبًػ اراص٠ ايؾضن١اجملًػ -

 .ص٥ٝػ صبًػ اراص٠ ايؾضن١ :ايض٥ٝػ  -

ايٛاقع١ ضُٔ قطا٤ ٚارٟ عضب١ اييت تكع ضُٔ سزٚر عًط١ ٚارٟ ا٫صرٕ ازبػضافٝة١   ٓطك١امل َٓطك١ ايتطٜٛض: -

 ./ب( َٔ ايكإْٛ ٚاٟ تعزٌٜ ٜطضن عًٝٗا2املار٠ ) احملزر يف

 .َزٜض عاّ ايؾضن١ املزٜض ايعاّ: -

ناْة    بايًٛاطّ اٚ ا٫ؽةػاٍ ٚاملزصدة١ عًة٢ ااٝهةٌ ايتٓظُٝةٞ يًؾةضن١ عةٛا٤        املع١ٝٓايٛسز٠ ايتٓظ١ُٝٝ ايٛسز٠:  -

 .ع٢ً َغت٣ٛ اراص٠ اٚ َزٜض١ٜ اٚ قغِ

 .ع٢ً ٚسز٠ ايًٛاطّ اٚ ا٫ؽػاٍ باإلؽضافاملغ٪ٍٚ املهًف : غ٪ٍٚملا -

 .تٛصٜز ايًٛاطّ اٚ ٜكّٛ بتٓفٝش ا٭ؽػاٍ يًؾضن١ ٜتٛىلٚ َعٟٓٛ نٟ ؽدص طبٝعٞ ناملتعٗز:  -

ايصةارص٠   ٚا٫عتؾاصٜني ظاّ تعتُز دزاٍٚ تصٓٝف املكاٚينيٚيػاٜات ٖشا ايٓاملكاٍٚ املضخص ٚاملصٓف  املكاٍٚ:  -

 .عٔ ٚطاص٠ ا٫ؽػاٍ ايعا١َ ٚا٫عهإ يًُكاٚيني احملًٝني اٚ َا مياثًٗا يػريِٖ

 .ٚصضفٗا ٚسفظٗا ايًٛاطّ يتدظٜٔ املعتُز املدصص املهإ : املغتٛرع -

 .َؾرتٜات ايؾضن١ َٔ يٛاطّ ٚاؽػاٍ سغب َكتط٢ اسباٍ املؾرتٜات : -

زَات ايةيت  ، ٚاشبٝات ٚاملضنباتيْتٗا مبا يف سيو ا٫ا٭َٛاٍ املٓكٛي١ اي٬ط١َ يًؾضن١ ٚايتأَني عًٝٗا ٚصٝا :ايًٛاطّ -

 .ذبتاز ايٝٗا ايؾضن١

ت ٚاملؾةةاصٜع اآزعةة١ٝ مبدتًةةف نْٛاعٗةةا ٚصةةٝاْتٗا َٚةةا ذبتةةاز إيٝةة٘ َةةٔ ؽةةضا٤   آإْؾةةا٤ املبةةاْٞ ٚاملٓؾةة :ا٭ؽةةػاٍ -

ٚايتذٗٝةظات ٚايًةٛاطّ ٚاٯيٝةات ٚاملعةزات ٚا٭ْظُة١ ٚا٭دٗةظ٠ ٚايكطةع ايتبزًٜٝة١         ٚاعت٦ذاص ْٚكٌ ٚتغًِٝ املٛار 

 .َٚتابع١ تٓفٝشٖا ٚاإلؽضاف عًٝٗا اشباص١ بٗشٙ ا٭ؽػاٍ نٚ اي٬ط١َ يتؾػًٝٗا

 .ٚصٝاْتٗا ٚتؾػًٝٗا اْٛاعٗا مبدتًف اآزع١ٝ ٚاملؾاصٜع ٚاملٓؾآت ٚايطضم ا٫ب١ٝٓ إلْؾا٤ عكز املكاٚي١: -

ايزصاعات ٚايتصاَِٝ اآزع١ٝ ٚايف١ٝٓ يٮؽػاٍ ٚاملؾاصٜع ٚاإلؽضاف ع٢ً تٓفٝةشٖا ٚتؾةػًٝٗا    :ايف١ٝٓاشبزَات  -

ٚنٌ َا ًٜظّ سيو َٔ ندٗةظ٠ َٚةٛار ٚيةٛاطّ ٚنعُةاٍ مبةا فٝٗةا ايفشٛصةات املديٜة١ ٚاملٝزاْٝة١ ٚنعُةاٍ املغةاس١            

 .١ تتعًل با٭ؽػاٍت ف١ٝٓ نٚ ٖٓزعٝٚرصاعات ازبز٣ٚ ٚايتكِٝٝ ٚإراص٠ املؾاصٜع ٚنٟ اعتؾاصا
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 .ايًذ١ٓ املؾه١ً مبٛدب اسهاّ ٖشا ايٓظاّزب١ٓ ايًٛاطّ ٚايعطا٤ات:  -

 .زب١ٓ اعت٬ّ ايًٛاطّ املؾه١ً مبٛدب اسهاّ ٖشا ايٓظاّ :زب١ٓ اعت٬ّ ايًٛاطّ -

 .ع١ًُٝ ؽضا٤ ايًٛاطّ اٚ ا٫ؽػاٍ :ايؾضا٤ -

 

 ( ْطام ايتطبٝل3املار٠ )

 .رعات ٚتٓفٝش ا٫ؽػاٍ يف ايؾضن١دظٕٚ ٚاملغتٛٚاراص٠ امل ؽضا٤ ايًٛاطّظاّ ع٢ً مجٝع عُٝات ٜطبل اسهاّ ٖشا ايٓ

 

 ٚايكٛاعز ( املبار4٨)املار٠

يف عًُٝات ايؾةضا٤ مجٝعٗةا نًُةا    تعٗزٜٔ بني املاٚ ايهفا٠٤ ٚ ايٓظا١ٖ َٚٓح فضص َتهاف١٦ ٜطبل َبزن املٓافغ١  - ن

نجةض  ا٭ٚا٫ؽةػاٍ  ًةٛاطّ  اينإ سيو ممهٓا ٚبايطضٜك١ اييت تضاٖا ازب١ٗ املدتص١ بايؾضا٤ َٓاعب١ يًشصٍٛ عًة٢  

ٚاملٛاصةفات خة٬ٍ املةز٠     ٚنفطًٗا ععضًا َع َضاعا٠ قةزص٠ املتعٗةز عًة٢ تٓفٝةش ايتظاَة٘ سغةب ايؾةضٚ         دٛر٠

 احملزر٠  

 فطٌ ا٭ععاص َع ٚايؾضٚ  ملصًش١ ايؾضن١.دٛر ايًٛاطّ ٚا٫ؽػاٍ بأاسبصٍٛ ع٢ً نٜضاع٢ يف عًُٝات ايؾضا٤  - ب

طةضٚص٠ نٚ  املتؾةاب١ٗ املطًةٛب ؽةضا٩ٖا إىل صةفكات َتعةزر٠ إ٫ إسا اقتطة  اي      ٫ جيٛط دبظ٥ة١ ايًةٛاطّ نٚ ا٭ؽةػاٍ     - ت

  َكتطٝات ايعٌُ غري سيو.

إ ٫ ٚيعطا٤ات نًُا نإ سيو ممهٔ ٚعًُٝةا  تٓفٝش ا٫ؽػاٍ ٚاشبزَات ايف١ٝٓ  عٔ طضٜل طضح اؽضا٤ ايًٛاطّ ٚ  - خ

 .ٜتِ طضح نٟ عطا٤ ا٫ اسا ناْ  املدصصات املاي١ٝ َتٛفض٠ يز٣ ايؾضن١

كةاٚيني ٚا٫عتؾةاصٜني احملًةٝني اسا تةٛافضت فةِٝٗ ايؾةضٚ  ٚايكةزص٠ ايفٓٝة١، ٚيف         يًُٛصرٜٔ ٚاملَٓح ا٫فط١ًٝ  - ز

املتدصص١ ٚ/اٚ ايتُٜٛةٌ اشبةاصدٞ اؽةرت  تٓفٝةش     ساي١ ٚدٛر ضضٚص٠ ف١ٝٓ ٚ اسا ناْ  ا٫ؽػاٍ سات ايطبٝع١ 

ا٫ؽػاٍ َٔ غري ا٭صرْٝني مما ٜغتًظّ رع٠ٛ َتعٗزٜٔ غري اصرْةٝني  فٝغةتٛدب رخةٛاِ بةا٥ت٬ف اٚ ؽةضان١      

 ايرتاخٝص اي٬ط١َ ٚفكا يًتؾضٜعات ايٓافش٠. ع٢ً سصٛاِ نيَع َكاٚيني اصرْٝ

ايؾضٚ  املطًٛب١ ٚايٓص عًة٢ سيةو صةضاس١ يف ؽةضٚ       َا راّ َتٛفض٠ فٝ٘يؾضا٥٘ َٓح اٚي١ٜٛ يًُٓتر احملًٞ  - ح

ٚإ ذبتغب اععاصٙ عًة٢ اعةاؼ فةاصم ايغةعض     ايعطا٤ات ٚاملٛاصفات ع٢ً إ ٫ ٜتِ ذبزٜز امسا٤ دباص١ٜ بعٝٓٗا 

 .ايتفطًٝٞ ايشٟ ٜكضصٙ اجملًػ
 

 ( املغ٪ٚي5١ٝاملار٠ )

ٍ      - ن ٖةشا ايٓظةةاّ ٚاصةةزاص   ٭سهةةاّٚفكةا   ٜهةٕٛ املةةزٜض ايعةاّ َغةة٪٫ٚ عةٔ تةةأَني ايؾةضن١ بةةايًٛاطّ ٚتٓفٝةش ا٫ؽةةػا

 .ايتعًُٝات اي٬ط١َ يتٓفٝشٙ

 :ٚسز٠ ايًٛاطّٗاّ ٚص٬سٝات َ - ب

  :ايتاي١ٝ ٚايص٬سٝات املٗاّ ايٛسز٠ تتٛىل

 .تٓفٝشٖا ٚعا٥ٌ ٚذبزٜز ايؾضن١ يٛاطّ يتٛفري اي٬ط١َ اشبطط ٚضع .1

 .ايتعًُٝات ٖشٙ ٭سهاّ ٚفكًا ايًٛاطّ ؽضا٤ .2

 .املغتٛرعات ٚصٝاْتٗا ٚسٛعبتٗا ٚاتباع ايٛعا٥ٌ اسبزٜج١ يف ذبكٝل سيوسفظ ايًٛاطّ ٚربظٜٓٗا يف  .3

 .تطٜٛض اراص٠ ايًٛاطّ مبا يف سيو اعتُار َٛاصفات قٝاع١ٝ يًٛاطّ ٚخباص١ سات ا٫عتعُاٍ املتهضص َٓٗا .4

 .ٚعذ٬تٗا ايًٛاطّ قٝٛر تٓظِٝ .5

 .طضح ايعطا٤ات املتعًك١ بتٛصٜز ايًٛاطّ َٚتابعتٗا ٚاعتزصاز ايعضٚض .6
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ّ  بتٛصٜةز  املتعًكة١  ايعطةا٤ات  حطةض  .7  ٚإَةا  ايتكًٝزٜة١  بةايطضم  إَةا  ايعةضٚض  ٚاعةتزصاز  َٚتابعتٗةا  ايًةٛاط

 .ا٫يهرتْٚٞ بايتعاٌَ

 .ٚتزقٝكٗا ا ايٓظاّٖش نسهاّ مبٛدب املؾه١ً املدتًف١ ايًذإ قضاصات تٓفٝش َتابع١ .8

 .ٚذبزٜجٗا بهٌ َا ٜتعًل بايًٛاطّ اي٬ط١َٚضع ايُٓاسز ٚبضاَر اسباعٛب  .9

 ٚسز٠ ا٫ؽػاٍٗاّ ٚص٬سٝات َ - ت

 .تٓفٝش ا٫ؽػاٍ اشباص١ بايؾضن١ .1

ادضا٤ ايزصاعات ٚاعزار املدططات ٚا٫ؽضاف ع٢ً ا٫ؽػاٍ اييت ٜٓفةشٖا املتعٗةزٕٚ، َٚضاقبة١ تٓفٝةشٖا اَةا       .2

   .َباؽض٠ بٛاعط١ ايٛسز٠، اٚ با٫ؽرتاى َع َتعٗزٜٔ اخضٜٔ، اٚ َغتؾاصٜٔ عٓز ايطضٚص٠

بايؾضن١ اَا َباؽض٠ بٛاعط١ ايٛسةز٠، اٚ با٫ؽةرتاى َةع َغتؾةاصٜٔ عٓةز ايطةضٚص٠       تغًِ ا٫ؽػاٍ اشباص١  .3

 .ٚفشصٗا ٚايتأنز َٔ سغٔ ايتٓفٝش

   .سفظ ٚثا٥ل ايعطا٤ات ٚطبططات املؾاصٜع ٚا٫ؽػاٍ .4

ايتؾػٌٝ ٚايصٝا١ْ ٚاعار٠ ايتأٖٝةٌ ملؾةاصٜع ايؾةضن١ ايكا٥ُة١ ٚملٓؾةاتٗا ٚدبٗٝظاتٗةا ٚتٓفٝةش         بأعُاٍايكٝاّ  .5

 .ٖشٙ املؾاصٜع فٝٗا اَا َباؽض٠ اٚ عٔ طضٜل املتعٗزٜٔ ٚفكا يًص٬سٝات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖشا ايٓظاّ
 

 طًب ايؾضا٤ (6) املار٠

ٜتطُٔ ٚصفا ٚافٝةا يًةٛاطّ املطًةٛب     طايب١ ايؾضا٤ايؾضا٤ َٔ ازب١ٗ ٫ تباؽض نٟ ع١ًُٝ يؾضا٤ إ٫ مبٛدب طًب  - ن

ؽضا٩ٖا ٚٚسزتٗا ٚنُٝتٗا َٚٛاصفات نا١ًَ رقٝك١ ٚٚاضش١ اا َع بٝإ طضٜك١ تعًٝبٗةا ٚتػًٝفٗةا اٚ سظَٗةا    

 .املطًٛب تٓفٝشٖا يٮؽػاٍاٚ ٚصف  ٚاملٓؾأ

٫ٚ ٜٓظض يف اٟ طًب بصف١ ٜكزّ طًب ؽضا٤ اىل ازب١ٗ املدتص١ قبٌ ٚق  ناف إلمتاّ ع١ًُٝ ايؾضا٤ اٚ ايتٛصٜز  - ب

 املةزٜض  ٜكزصٙ ملا ا٫عتعذاٍ إ٫ اسا ناْ  ٖشٙ ايصف١ ْاؽ١٦ عٔ ساد١ طاص١٥ ٜصعب تٛقعٗا اٚ ايتٓب٪ بٗا ٚفكًا

 .املعتُز٠ع٢ً ايُٓاسز  ٚايعاّ 

 ايص٬سٝات سغب ٚتتِ املٛافك١ عًٝ٘املغ٪ٍٚ ا٫ع٢ً يًذ١ٗ طايب١ ايؾضا٤ َٔ  ايؾضا٤ طًب ٜتِ ايتٛقٝع ع٢ً - ت
 .ٖشا ايٓظاّ يف عًٝٗا ٓصٛصامل

 
 ( تكزٜض ق١ُٝ ايؾضا7٤املار٠ )

يػاٜات ذبزٜز ازب١ٗ صاسب١ ايص٬س١ٝ باملٛافك١ ع٢ً ع١ًُٝ ايؾةضا٤ ٚطضٜكة١ ايؾةضا٤ عًة٢ ازبٗة١ طايبة١ ايؾةضا٤        

اصٜف ايٓكةٌ ٚايطةضا٥ب ٚاٟ تهةايٝف    تكزِٜ تكزٜض تكضٜيب يك١ُٝ ايًٛاطّ اٚ ا٫ؽةػاٍ َطةاف ايٝٗةا ايضعةّٛ َٚصة     

 خض٣.ن

 

 اعطا٤ ا٫فط١ًٝ (8)املار٠ 

إسا تغاٚت املٛاصفات ٚرصد١ ازبٛر٠ ٚاملعاٜري ٚايؾضٚ  ا٭خض٣ يف ايًٛاطّ فع٢ً ازب١ٗ املدتص١ بايؾضا٤ َضاعا٠ َا 

:ًٜٞ 

ايغعض يف ايغٛم  فاصم نعاؼ ع٢ً نععاصٖا ذبغب نٕ ع٢ً ايتطٜٛض يف َٓطك١ املٓتذ١ يًٛاطّ ا٭فط١ًٝ إعطا٤ - ن

 .احملًٞ

ايغعض احملًٞ َع ا٫ععاص  فاصم نعاؼ ع٢ً نععاصٖا ذبغب نٕ يف املًُه١ ع٢ً املٓتذ١ يًٛاطّ ا٭فط١ًٝ إعطا٤ - ب

 .ايعامل١ٝ

 .تغاٚت  ا٭ععاص إسا را١ُ٥ بصٛص٠ املًُه١ يف املكِٝ املٓاقص َٔ املعضٚض١ يًٛاطّ ا٭فط١ًٝ إعطا٤ - ت



4 

 

 .إعطا٤ ا٭فط١ًٝ يًُٓاقص ايشٟ ٜتطُٓ٘ عضض١ ا٭صًٞ َٝظات إضاف١ٝ - خ

 ا٭ٚي١ٜٛ يًُٓاقص ايشٟ َز٠ تغًُٝ٘ نقٌ إسا ناْ  َز٠ ايتغًِٝ ملصًش١ ايؾضن١.إعطا٤  - ز

 
 ايؾضا٤ َٔ خاصز املًُه١( 9)املار٠ 

 :ت ايتاي١َٝٔ اشباصز يف اٟ َٔ اسبا٫اٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ جيٛط ؽضا٤ ايًٛاطّ َع َضاعا٠ ايتؾضٜعات ايٓافش٠  - ن

 .تعشص تٓفٝش ا٫ؽػاٍ َٔ راخٌ املًُه١ اٚإسا   تتٛفض ايًٛاطّ املطًٛب ؽضا٩ٖا يف املًُه١  .1

َةٔ سٝةح ازبةٛر٠ عةضع١     إسا صن٣ اجملًػ إ ؽضا٤ ايًٛاطّ َٔ خاصز املًُه١ َباؽض٠ ٜعٛر بايٓفع ع٢ً ايؾضن١  .2

 .ايتٛصٜز اٚ ايتٓفٝش اٚ ا٫ظباط

 .اسا نإ ايؾضا٤ ممٍٛ َٔ اشباصز ٜٚؾرت  ايتٓفٝش عٔ طضٜل طضح عطا٤ رٚيٞ .3

زٜض ايعاّ املٛافك١ ع٢ً إٜفار َٛفف اٚ ننجض َٔ َٛففٞ ايؾضن١  اىل خاصز املًُه١ يًُذًػ بٓا٤ ع٢ً تٓغٝب امل - ب

 يف ايصة٬س١ٝ  صةاسب١  ازبٗة١  َٛافكة١  يؾضا٤ ايًٛاطّ املٓصٛص عًٝٗةا يف ايفكةض٠ )ن( َةٔ ٖةشٙ املةار٠ ؽةضٜط١      
 .سيو ع٢ً ايؾضا٤

 

 املباري١ ٚاملكاٜط١ (10) املار٠

ّ   ٜ٪يفٗةا  زبٓة١  تكضٜةض  عًة٢  بٓةا٤   دزٜز٠ بأخض٣ َغتع١ًُ يٛاطّ تبزٌٜجيٛط يٛسز٠ ايًٛاطّ  ٙ  املةزٜض ايعةا  اةش
 ايؾضن١. َصًش١ حيكل مبا املتباري١ يًٛاطّ عارٍ ععض ذبزٜز ٜتِ نٕ ع٢ً ايػا١ٜ

 
 عايٝب(ن)ؾضا٤ ايطضم  (11)املار٠ 

٘ ٚفكا يًص٬سٝات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖشا عٔ طضٜل طضح عطا٤ ايًٛاطّ اٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ  ٜتِ ؽضا٤  ايٓظاّ ا٫ اْة

 :ايتاي١ٝ مايطض بإسز٣اٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ  ؽضا٤ ايًٛاطّ يًٛسز٠جيٛط 

 عٔ طضٜل اعتزصاز ايعضٚض ٚسيو يف نٟ َٔ اسبا٫ت ايتاي١ٝ:  - ن

 .عٓز ٚدٛر ساي١ طاص١٥ اٚ ضضٚص٠ عاد١ً ٫ تغُح بطضح عطا٤  .1

نعةعاصٖا غةري َعكٛية١ ٚاقتٓعة      إسا   ٜتكزّ يًعطا٤ املطضٚح عزر نةاف اٚ َٓاعةب َةٔ ايعةضٚض اٚ ناْة        .2

  ّ عةةٔ طضٜةةل اعةةتزصاز اٚ تٓفٝةةش ا٫ؽةةػاٍ  ايًذٓةة١ ايةةيت طضسةة  ايعطةةا٤ إ ايطةةضٚص٠ تكتطةةٞ ؽةةضا٤ يةةٛاط

 .ايعضٚض

 ٭عباب تتعًةل  دٗات َع١ٓٝ َٔ عضٚض اعتزصاز ضضٚص٠ ايًذ١ٓ تٓغٝب ع٢ً بٓا٤ املزٜض ايعاّ  صن٣ إسا  .3
 .ايتدصص نٚ بايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ

 .املكاٚيني اٚ املٛصرٜٔ اٚ َكزَٞ اشبزَات املٛدٛرٜٔ ع٢ً ايصعٝز احملًٞ ٫ ٜتذاٚط ايج٬ث١اسا نإ عزر  .4

ٚجيٛط يف ٖشٙ اسبا٫ت يًذ١ٗ املدتص١ يف ايؾضا٤ إ تتفاٚض َع ازب١ٗ اييت قزَ  ايعةضض ا٭فطةٌ ٚصة٫ٛ      .5

 اىل ايغعض املٓاعب.

يف اٚ ايتعاقز املباؽض َةع املكةاٚيني    َٓتذٝٗا اٚ َٛصرٜٗاعٔ طضٜل ايؾضا٤ املباؽض يًٛاطّ بايتفاٚض َع با٥عٝٗا اٚ  - ب

 :نٟ َٔ اسبا٫ت ايتاي١ٝ

 .اٚ عا١َعٝتِ َٔ َ٪عغات صمس١ٝ  اٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ إسا نإ ؽضا٤ ايًٛاطّ .1

 .اٚ ضبزر٠ عاملٝاإسا ناْ  نععاص ايًٛاطّ ضبزر٠ َٔ قبٌ ايغًطات ايضمس١ٝ املدتص١  .2

 .إ٫ َٔ َصزص ٚاسز فكطاٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ إسا نإ َٔ غري املُهٔ ؽضا٤ ايًٛاطّ  .3

طةضح ايعطةا٤    بةإدضا٤ات ملٛاد١ٗ ساي١ طاص١٥ ٫ تغةُح بايكٝةاّ   اٚ ا٫ؽػاٍ إسا ناْ  ايًٛاطّ املطًٛب ؽضا٩ٖا  .4

 .ٚاعتزصاز ايعضٚض ٚسيو بٓا٤ ع٢ً طًب املزٜض ايعاّ
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تٛسٝز ايصٓف اٚ ايتكًٌٝ َٔ ايتٜٓٛع فٝٗا اٚ يًتٛفري يف اقتٓا٤ ي٩ٖا إسا نإ ايػضض َٔ ايًٛاطّ املطًٛب ؽضا .5

 .ايكطع ايتبز١ًٜٝ بٓا٤ ع٢ً طًب املزٜض ايعاّ

ؽضا٤ خزَات ١َٝٓٗ اٚ فهض١ٜ اٚ ثكافٝة١ سات طبٝعة١ خاصة١ َتةٛافض٠ يةز٣ دٗة١ ٚاسةز٠ سغةب تكةزٜض            .6

 .املزٜض ايعاّ

ٌ  خزَات ؽضا٤  .7 ٍ  عًة٢  تؾةُ ٍ  نٚ إصة٬ح  نٚ صةٝا١ْ  نعُةا ِ   نٕ رٕٚ فشةص  نٚ اعةتبزا ايعُةٌ   ٜهةٕٛ سذة

 .عٓز ايؾضا٤ َعًًَٛا

 إسا طةةضح عطةةا٤ اٚ ت اعةةتزصاز عةةضٚض ٚ  ٜهةةٔ باملغةةتطاع َةةٔ خةة٬ٍ اٟ َٓٗةةا اسبصةةٍٛ عًةة٢ عةةضٚض   .8

 .َٓاعب١ اٚ   تهٔ ا٭ععاص َعكٛي١ اٚ عٓز عزّ اسبصٍٛ ع٢ً ناٌَ ايه١ُٝ َٔ ايًٛاطّ املطًٛب ؽضا٩ٖا

 رٜٓاص. ايف٫ تظٜز ع٢ً  اٚ ا٫ؽػاٍ إسا ناْ  ق١ُٝ ايًٛاطّ  .9

ّ  ناْة   إسا .10  اٚ ايضعةَٛات  ٚايتًفظْٜٛٝة١  اإلساعٝة١  ٚايةياَر  اسباعةٛب  بةضاَر  نٚ عًُٝة١  َةٛار  ايًةٛاط

 .مياثًٗا ٚا٭ف٬ّ َٚا ٚاملطبٛعات

 َباؽض٠. اٚ تٓفٝش ا٫ؽػاٍ إسا ٚدز ْص قاْْٛٞ اٚ اتفاق١ٝ رٚي١ٝ تٛدب ؽضا٤ ايًٛاطّ  .11
 

 .باؽض َٔ قبٌ ايؾضن١ؽػاٍ املا٫ ايف١ٝٓ ٚاملعزات اي٬ط١َ ٜتِ تكزِٜ اشبزَات ٚ تٓفٝشيف ساي١ تٛفض ايكزص٠   - ت

 
 ص٬سٝات ايؾضا٤ (12)املار٠ 

 ٚفكا يًص٬سٝات ايتاي١ٝ: (11) يف ايطضم املب١ٓٝ يف املار٠ ؾضا٤ٜتِ اي

 .ا٫ف رٜٓاص (10)تتذاٚط َٔ املزٜض ايعاّ اسا ناْ  ق١ُٝ املؾرتٜات ٫ بكضاص  - ن

ٔ   زب١ٓ ايعطا٤ات  ع٢ً تٛص١ٝ  َٔ املزٜض ايعاّ بٓا٤ بكضاص  - ب ف رٜٓةاص ٫  ٫( ن10) اسا ناْ  ق١ُٝ املؾةرتٜات تظٜةز عة

 .ف رٜٓاصني (50) تتذاٚط

ٚ  نيةف رٜٓةاص  ( 50)نَا إسا ناْ  ق١ُٝ ايًةٛاطّ املةضار ؽةضا٩ٖا ننجةض َةٔ       - ت ايةف بكةضاص َؾةرتى َةٔ      (100) ط٫ٚ تتذةا

 .ع٢ً تٓغٝب زب١ٓ ايًٛاطّ ٚايعطا٤ات ايعاّ بٓا٤ ايض٥ٝػ ٚاسز اعطا٤ اجملًػ ٚاملزٜض 

 رٜٓاص.يف ( ن100) ٚ ايًٛاطّ تظٜز عٔن ٭ؽػاٍبكضاص َٔ اجملًػ بتٓغٝب زب١ٓ ايًٛاطّ ٚايعطا٤ات اسا ناْ   - خ

 
 عطا٤اتًٛاطّ ٚايزب١ٓ اي( 13)املار٠  

( تتأيف َٔ مخغ١ نؽداص ٜغُِٝٗ اجملًػ ٜٚغُٞ َٔ بٝةِٓٗ  ايًٛاطّ ٚايعطا٤اتتؾهٌ زب١ٓ تغ٢ُ )زب١ٓ   - ن

 :بٓا٤ ع٢ً تٓغٝب املزٜض ايعاَّٚكضصا اا ص٥ٝغا اا 

 .ايًذ١ٓ ٭عطا٤ٜكضص اجملًػ بزٍ ازبًغات ايشٟ ٜصضف  .1

تعكز ايًذ١ٓ ادتُاعاتٗا نًُا رع  اسباد١ اىل سيو بةزع٠ٛ َةٔ ص٥ٝغةٗا اٚ ْا٥بة٘ يف سةاٍ غٝابة٘ ٜٚهةٕٛ          .2

ايٓصاب قاْْٛٝا حبطٛص ث٬ث١ َٔ نعطا٥ٗا ع٢ً ا٫قٌ ع٢ً إ ٜهٕٛ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ اٚ ْا٥ب٘ يف ساٍ غٝابة٘  

 .َٔ بِٝٓٗ، ٚتصزص قضاصاتٗا بأنجض١ٜ ث٬ث١ َٔ نعطا٥ٗا ع٢ً ا٭قٌ

 ٚفكا ملا ًٜٞ: ايًذ١ٓ ْٗا١ٝ٥ايصارص٠ عٔ  اصاتتصبح ايكض - ب

 .رٜٓاص نيف( 50) َٔ نقٌ ا٭ؽػاٍ اٚ ايًٛاطّ ق١ُٝ ناْ  املزٜض ايعاّ اسا َصارق١ .1

ّ  قُٝة١  ناْة   ٚاملزٜض ايعاّ ٚاسز اعطةا٤ اجملًةػ صبةتُعني اسا    ص٥ٝػ اجملًػ مبصارق١ .2 ٍ  اٚ ايًةٛاط  ا٭ؽةػا

 .رٜٓاصنيف ( 100) ع٢ً تظٜز ٫ٚ رٜٓاص نيف( 50)تظٜز ع٢ً 

 .رٜٓاصنيف ( 100) تتذاٚط ا٫ؽػاٍ نٚ ايًٛاطّ ق١ُٝ ناْ  اسا اجملًػ َصارق١ .3
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 ا٫عتعا١ْ باشبيا٤ (14) املار٠

عةٛا٤ َةٔ راخةٌ ايؾةضن١ اٚ      يًذ١ٓ ا٫عتعا١ْ باشبيا٤ ٚايفٓٝني يإلفار٠ َٔ خياتِٗ يف نٟ َٛضٛع َطضٚح عًٝٗا

عضٚض ايؾضا٤ ٚ ايبٝع ٚايؾطب ٚايتبزٌٜ ٚاملكاٜط١ تضفع ٖشٙ ايًذةإ  ٚاا إ تؾهٌ زبإ ف١ٝٓ يزصاع١ ، خاصدٗا

ٚيًُزٜض ايعاّ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ َٓح اشبيا٤ َهافةآت َايٝة١ عةٔ    ات ٤تٛصٝاتٗا يًذ١ٓ ايًٛاطّ ٚايعطا

 ا٭عُاٍ اييت قاَٛا بٗا بتهًٝف َٔ ايًذ١ٓ.

 

 ادضا٤ات ايعطا٤ات (15) املار٠

ِ  - ن  ٚاملغة٪ٚيٝات  ٚاإلساية١  ايعةضٚض  رصاعة١  ٚطضٜكة١  فٝٗةا  ا٫ؽةرتاى  ٚؽةضٚ   ايعطةا٤ات  إدةضا٤ات  تةٓظ
ٔ  املٓاقصةني  عًة٢  ٚا٫يتظاَةات املرتتبة١   ٍ  ٚيف ،ٚاملكةاٚيني  ٚاملتعٗةزٜ ّ  سةا ِ   عةز ّ  نٚ ايتةظاَِٗ بعضٚضةٗ  عةز

ًةػ بٓةا٤  عًة٢ تٓغةٝب     ٜصةزصٖا اجمل تعًُٝةات  َعٗةِ تتدةش اإلدةضا٤ات مبٛدةب      املي١َ اإلساي١ عكٛر تٓفٝش

 .رع٠ٛ عطا٤ ٚتعتي دظ٤ َٔ ؽضٚطٗا ٚتضفل بهٌاملزٜض ايعاّ 

ٌ  تٓفةش  ايةيت  املعةا٬َت  تعتُز - ب  ٚنٟ ايعةضٚض ز ٚاعةتزصا  ٚاملٓاقصةات  ايعطةا٤ات  طةضح  يف ايهرتْٚٝة١  بٛعةا٥
ٞ  عةٛم  اعتُةار  طضٜل عٔ ع١ًُٝ ؽضا٤  ايغةٛم  ٖةشا  ٜةٛفض  نٕ عًة٢  يًؾةضن١،  املعتُةز٠  يًُؾةرتٜات  ايهرتْٚة

 سيو يف مبا اي٬ط١َ ٚايغض١ٜ ا٭َإ ٜٚٛفض املعتُز٠ املؾرتٜات ٚتعًُٝات تتفل اييت ايٛعا٥ٌ ٚاملٝظات مجٝع
 اعتُار إىل باإلضاف١ َعتُز٠ ايؾإٔ بٗشا ٚاملضاع٬ت مجٝع املداطبات ٚتهٕٛ صٓارٜل ايعطا٤ات ا٫يهرت١ْٝٚ،

 ٖشا ايغٛم. اإلساي١ بٛاعط١

 َٔ ق١ُٝ%( 3) عٔ تكٌ ٫ بٓغب١ ايعطا٤ات يف يًزخٍٛ نفاي١ بٓه١ٝ بتكزِٜ ٚاملتعٗزٕٚ املٓاقصٕٛ ًٜتظّ  - ت
ٌ  ٫ بٓغةب١  ايتٓفٝةش  سغٔ ٚنفاي١ عضضِٗ يف ايًٛاطّ ايٛاصر٠ ٔ  تكة ٔ %( 10) عة ّ  اإلمجايٝة١  ايكُٝة١  َة  يًةٛاط

إ٫ إسا  %(15)ٚنفاي١ ع٤ٛ َصٓع١ٝ عزيٝة١ يكُٝة١ ايًةٛاطّ َطةافًا إيٝٗةا      %( 3)ٚنفاي١ ايصٝا١ْ بٓغب١ ٫ تكٌ عٔ 

 يف رع٠ٛ ايعطا٤ نٚ قضاص اإلساي١. ٚصر خ٬ف سيو
 

 بايعطا٤ رع٠ٛ ا٫ؽرتاىمثٔ  (16) املار٠

ٜطضح املةزٜض ايعةاّ نةٌ عطةا٤ ٚحيةزر مثٓةا يًةزع٠ٛ ي٬ؽةرتاى فٝة٘ ٜتٓاعةب َةع ْفكةات إعةزار ٚطباعة١ ايةزع٠ٛ                

اسا نةإ يًؾةضن١ َصةًش١ يف    ٚايٛثا٥ل املًشك١ بٗا ٚق١ُٝ ايعطا٤ ع٢ً اْ٘ جيٛط يًُةزٜض ايعةاّ تٛطٜةع ايةزع٠ٛ صباْةا      

 سيو.

 

 اعت٬ّ ا٫ؽػاٍ (17) املار٠

ٚ     ٜةتِ تٓظةِٝ ا٫َةٛص املتعًكة١      ادةضا٤ات اعةت٬َٗا ٚايًذةإ اي٬طَة١ يةةشيو      بتغةًِٝ ا٫ؽةػاٍ مبةا يف سيةو ؽةضٚ  ا

 .مبٛدب تعًُٝات تصزص عٔ اجملًػ بٓا٤  ع٢ً تٓغٝب املزٜض ايعاّ

 

 ايتٛقٝع ع٢ً ا٫تفاقٝات(18) املار٠

 .ٜتٛىل املزٜض ايعاّ ايتٛقٝع ع٢ً ا٫تفاقٝات اييت تيّ َع املتعٗزٜٔ

 

 ايًٛاطّتٛصٜز ( 19) املار٠

   ِ ٔ  ناْة   عةٛا٤  تٛصر ايًٛاطّ اييت ت ؽضا٩ٖا يًؾضن١ مبكتط٢ نسهاّ ٖةشا ايٓظةاّ باعة ٌ  َة ٔ  نٚ املًُهة١  راخة  َة

 .خاصدٗا

 

 ا٫ْاب١ بايؾضا٤ (20)املار٠

يف ساية١ تعةشص عًة٢ زبٓة١ ايًةٛاطّ       خاصد١ٝ بؾضا٤ ايًٛاطّ ْٝابة١ عةٔ ايؾةضن١    ٚ٭ٟ د١ٗ ضب١ًٝ نيًُذًػ إ ٜعٗز 

 .ٚسيو ضُٔ ايص٬سٝات ٚايؾضٚ  اييت حيزرٖا اجملًػ بؾضا٥ٗاٚايعطا٤ات ايكٝاّ 
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 ( سضَإ املتعٗز22ٜٔاملار٠ )

ات سضَإ نٟ َتعٗز اٚ َكاٍٚ اٚ َٛصر َةٔ تٛصٜةز ايًةٛاطّ اٚ    ٤ع٢ً تٓغٝب زب١ٓ ايًٛاطّ ٚ ايعطا يًُزٜض ايعاّ بٓا٤ 

 َات٘ ٚ/اٚ تهضص قصٛصٙ يف ايتٓفٝش.تٓفٝش ا٫ؽػاٍ يًؾضن١ ملز٠ َع١ٓٝ اسا ثب  عزّ قزصت٘ ع٢ً ايٛفا٤ بايتظا

 

 تغًِ ايًٛاطّ (22) املار٠

ٛدةب ضةبط اعةت٬ّ اسا    مباٚ اابةات اٚ ااةزاٜا اٚ املةٓح ايعٝٓٝة١      ايًٛاطّ ايةيت ت ؽةضا٩ٖا  ٛسز٠ اعت٬ّ تتٛىل اي - ن

  رٜٓاص. ايفناْ  ق١ُٝ ايًٛاطّ ٫ تظٜز عٔ 

ٌ  عًة٢  َةٛففني  ث٬ث١ َٔاٚ اابات اٚ املٓح ايع١ٝٓٝ اٚ اازاٜا  ايًٛاطّ اعت٬ّ زب١ٓ املزٜض ايعاّ ٜؾهٌ - ب  ا٭قة
ّ    َُٗة١  بٗا اجملاٍ تٓا  ٖشا يف اشبي٠ سٟٚ َٔ ٔ  ايؾةضن١  إىل تةضر  ايةيت  تغةًِ ايًةٛاط ٔ  َة  ٚايةيت  املتعٗةزٜ

  .ع٢ً نيف رٜٓاص قُٝتٗا تظٜز

ّ  يًذٓة١  - ت ّ  اعةت٬ ّ   مبٛافكة١  ايًةٛاط ٔ  اشبةيا٤  نٚ بةايفٓٝني  ا٫عةتعا١ْ  املةزٜض ايعةا إسا رعة    ايؾةضن١  خةاصز  َة

 .سيو إىل اسباد١

ٔ ) ايبٓز يف إيِٝٗ املؾاص ٚايفٓٝني يًديا٤ َاي١ٝ َهافآت َٓح ايًذ١ٓ تٓغٝب ع٢ً بٓا٤ايعاّ  يًُزٜض  - خ  ز( َة
 .ٖشٙ املار٠

 : ًٜٞ مبا ايكٝاّ ايًٛاطّ اعت٬ّ زب١ٓ ع٢ً - ز

 .يًُٛاصفات ٚايؾضٚ  َٚطابكتٗا ْٚٛعٝتٗا ٚنُٝتٗا عزرٖا َٔ زنأيًت ٚصٛاا ساٍ املؾرتٜات فشص .1

٘  ٜبني تغًُٗا ت اييت بايًٛاطّ ضبطض تٓظِٝ .2  ٬َسظةات  ٚنٟ ٚعةزرٖا  ٚنُٝاتٗةا  ٚنٚصةافٗا  ْٛعٗةا  فٝة

 .ايًذ١ٓ  ٖشٙ نعطا٤ مجٝع َٔ احملطض بؾأْٗا ٜٚٛقع

 .ايتٛصٜز  تاصٜخ َٔ نٜاّ عؾض٠ خ٬ٍ ايٛاصر٠ ايًٛاطّ تغًِ  .3

 . ْٗا٥ًٝا سيو يف قضاصٙ ٜٚهٕٛ فٝ٘ يًب  يًُزٜض ا٭َض ٜضفع ايتغًِ زب١ٓ نعطا٤ بني خ٬ف ْؾأ إسا - ح

ّ  زبٓة١  قةضصت  إسا  - ذ ّ  اعةت٬ ِ  صفة   ايًةٛاط ّ  تغةً  ٚايؾةضٚ   املكةضص٠،   يًُٛاصةفات  ملدايفتٗةا  املةٛصر٠  ايًةٛاط
 تاصٜخ َٔ نٜاّ تظٜز ع٢ً عؾض٠ ٫ َز٠ خ٬ٍ ايًذ١ٓ قضاص ع٢ً ا٫عرتاض ايًٛاطّ تًو ايشٟ ٚصر فًًُتعٗز

 ْٗا٥ًٝا ايضف  نٚ ايكبٍٛ يف ٜٚهٕٛ قضاصٖا ايؾضا٤ قضاص نصزصت اييت ازب١ٗ إىل حملطض ايتغًِ املتعٗز تغًِ
 .ا٭َا١ْ حبهِ ايًٛاطّ املضفٛض١ ٚتعتي

ٔ   عؾةض  مخغ١ ع٢ً تظٜز ٫ َز٠ خ٬ٍ ْفكت٘ ع٢ً صفطٗا ت اييت ايًٛاطّ صفع املتعٗز ع٢ً   - ر  تةاصٜخ  َٜٛةًا َة
ٚ  ايطةضٚص٠  اقتط  إسا إ٫ فٝ٘، املٛدٛر٠ املهإ َٔ صفعٗا إؽعاصٙ بطضٚص٠  إت٬فٗةا  نٚ صفعٗةا  ا٭َٓٝة١  ايصةش١ٝ ن

ّ  يف تةأخض  فإسا املٛعز قبٌ سيو ٔ  بةشيو  ايكٝةا  ٚيًؾةضن١  يًؾةضن١  عٓٗةا  َتٓةاط٫ً  ية٘ فٝعتةي   احملةزر  املٛعةز  عة
 .سيو ا٭َض اقتط٢ ساإ ٚاإلت٬ف ايضفع عًٝ٘ بٓفكات ايضدٛع

ّ  َٔ ٚاابات املغاعزات تغًِ جيض٣ - س ٔ  ٚثةا٥ل  َةع  مبطابكتٗةا  ايًةٛاط  ٚثٝكة١ نخةض٣   نٟ نٚ ايفةٛاتري  نٚ ايؾةش
 ٚايؾضٚ  عٔ املٛاصفات ٚايه١ُٝ ايٓٛع١ٝ يف اخت٬ف نٟ ٚإفٗاص ٚعزرٖا ٚنُٝاتٗا ايًٛاطّ تبني َٛاصفات

 .ا٭صٍٛ سغب ايكٝٛر يف إرخااا ٚجيضٟ ايؾشٔ ٚثا٥ل نٚ ايفٛاتري نٚ يف ا٫تفاق١ٝ ايٛاصر٠
  

 تكزِٜ فاتٛص٠ نص١ًٝ (23) املار٠

 .ا٭صٍٛ سغب َٛقع١ نص١ًٝ فاتٛص٠ تكزِٜ اشبزَات تكزّ نٚ ايًٛاطّ تٛصر اييت ازبٗات ع٢ً

 

 ايٛعِ (24)املار٠ 

ٔ  ايؾضن١ َؾرتٜات مجٝع تٛعِ ّ  َة ِ  تغةًُٗا  فةٛص  ايًةٛاط ِ  خةاص  بٛعة ٌ  ٚتةضق ٘  ٜصةعب  بؾةه  نٟ تػةٝري  َعة

 املزٜض ايعاّ. ٜصزصٖا قضاصات مبٛدب ايًٛاطّ ٖشٙ ذبزر نٕ ع٢ً َُٓٗا
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 ارخاٍ ايًٛاطّ (25)املار٠ 

َباؽض٠ ع٢ً إ تهٕٛ َعظط٠ بايٛثةا٥ل   ا٫عت٬ّجيضٟ إرخاٍ ايًٛاطّ يف قٝٛر املغتٛرع بعز اعت٬َٗا َٔ زب١ٓ  - ن

 ايتاي١ٝ:

 . َغتٓزات اإلرخاٍ.  1

 . ضبط زب١ٓ ايتغًِ اٚ )طًب املؾرت٣ احملًٞ(.2

 . ايفاتٛص٠ اٚ بٛيٝص١ ايؾشٔ. 3

 .ايؾضا٤ طًب نٚ اإلساي١ . قضاص4

تعظط َغتٓزات إخضاز ايًٛاطّ املٓكٛي١ َٔ َغتٛرع ٭خض مبغتٓزات إرخاٍ َٔ املغتٛرع ايشٟ ْكً  ايٝة٘ تًةو    - ب

 ايًٛاطّ.   

تغًِ ايًٛاطّ احملٛي١ اٚ املصٓع١ ايٞ املغةتٛرع مبٛدةب َغةتٓز إرخةاٍ ٜةبني فٝة٘ صقةِ َغةتٓز إخةضاز ايًةٛاطّ            - ت

 ع١ًُٝ ايتصٓٝع اٚ ايتشٌٜٛ.ا٭عاع١ٝ اييت اعتعًُ  يف 

 عٓةز ايطًةب   يًتغًِٝ داٖظ٠ تهٕٛ حبٝح َٓظ١ُ بطضٜك١ بٗا اشباص١ املغتٛرعات يف ايًٛاطّ ربظٜٔ ٜتِ - خ

 .ٖشٙ   املغتٛرعات يف خظْٗا عٓز َٓٗا ْٛع ٚطبٝع١ نٌ ي٬عتعُاٍ ص٬سٝتٗا َز٠ َع َضاعا٠

 

 ايكٝٛر ٚايغذ٬ت (26) املار٠

 ا٭ْظُة١  نٚ املُهٓة١  ا٭ْظُة١  تعتُز ٚقز بايًٛاطّ اشباص١ ٚايبطاقات بايغذ٬ت ٚاملغتٛرعات ايزا٥ض٠ ذبتفظ
ٌ  اشباصة١  ٞ  بايتعاَة ٌ  ٚنٟ ا٫يهرتْٚة ِ  َٓاعةب١  تضاٖةا  ٚعةا٥ ٌ  سضنة١  ٚضةبط  يتٓظةٝ  ٚتٛطٜعٗةا  َٓٗةا  ْةٛع  نة

 .بٗا املتعًك١ ايبٝاْات ٚرق١ صش١ ع٢ً ٚاحملافظ١

 

 ايتظاّ نَني املغتٛرع (27)املار٠ 

 :ًٜٞ مبا ايؾضن١ يف املغتٛرع نَني ًٜتظّ

ٕ  نٕ عًة٢  ا٭قٌ ع٢ً ايغ١ٓ يف َض٠ عٗزت٘ يف اييت ايًٛاطّ ٚضع عٔ رٚص١ٜ تكاصٜض إعزار ِ  َعةظط٠  تهةٛ  بكةٛا٥
 .ٚايضانز٠ ٚايٓاقص١ اسباد١ عٔ ايفا٥ط١ ٚايًٛاطّ ي٬عتعُاٍ ايصاسب١ غري ايًٛاطّ تتطُٔ

 

 ايتػضِٜ ٚايتظٜٚض (28) املار٠

ٔ  ايٓاؽة٧  ايتًةف  نٚ ايةٓكص  قُٝة١  عٔ ٜكٌ ٫ مبا يٛاطّ نٟ بعٗزت٘ ايشٟ املٛفف ٜػضّ - ن  ٚتتدةش  اإلُٖةاٍ،  عة
 .املٓاعب١ اإلدضا٤ات حبك٘

 نٕ اسباية١  انتؾةف   ايةيت  ازب١ٗ فع٢ً املغتٛرع َٛدٛرات يف ْكص نٚ اخت٬ؼ نٚ ايكٝٛر يف تظٜٚض ٚقع إسا - ب
 .يشيو اي٬ط١َ ايًذإ ٚتأيٝف يًتشكٝل اي٬ط١َ اإلدضا٤ات ٜٚتدش املزٜض ايعاّاملزٜض ايعاّ  تبًؼ

 

 تػٝري ايغذ٬ت (29)املار٠ 

ٛ  نٚ اسبةو  حيظةض  - ن ّ  اشباصة١  ٚايبطاقةات  ٚاملغةتٓزات  ايغةذ٬ت  يف ايهؾةط  نٚ ايتػةٝري  نٚ احملة ِ  بةايًٛاط  ٜٚةت
 .املضع١ٝ ا٭صٍٛ ٚفل ندضاٙ َٔ عًٝ٘ ٜٚٛقع ٚاضح ٚبؾهٌ ا٭محض باسبي فٝٗا تصشٝح نٟ خطأ

 ايبٝاْةات  سبفةظ  ٚاملعتُةز٠  اي٬طَة١  املعةاٜري  مجٝةع  تطبةل  ايهرتْٚٝة١  نٚ ٓة١ ممه نْظُة١  اعةتدزَ   إسا - ب

 .ٚاملزخ٬ت
 

 احملافظ١ ع٢ً ايًٛاطّ( 30)صقِ  املار٠

 .ٚصٝاْتٗا ايًٛاطّ ع٢ً يًُشافظ١ اي٬ط١َ اإلدضا٤ات ارباس ايزا٥ض٠ ع٢ً
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 تفاقٝات ايصٝا١ْا( 31صقِ ) املار٠

ّ  يصةٝا١ْ  اتفاقٝات تعكز نٕ يًؾضن١ ِ  سيةو  تعةشص  ٚإسا ٚصرتٗةا  ايةيت  ازبٗة١  َةع  ايًةٛاط  فٓةٝني  َةع  ايتعاقةز  ٜةت

 .يصٝاْتٗا طبتصني

 

 سبفاف ع٢ً ايعٗز٠ا (32صقِ ) املار٠

٘  ٚيًعٌُ ايضمسٞ فكةط  بعٓا١ٜ ٚاعتعُااا بعٗزت٘ اييت ايًٛاطّ ع٢ً احملافظ١ عٔ َغ٪٫ًٚ املٛفف ٜهٕٛ  ٚعًٝة
٘  تةأخري نُةا   نٟ رٕٚ إصة٬سٗا  نٚ يصةٝاْتٗا  بٗةا  ًٜشةل  تًةف  نٚ عطةب  نٌ عٔ فٛصًا ايتبًٝؼ ٔ  ايتبًٝةؼ  عًٝة  عة
 .َٓٗا نٟ فكزإ

 

 بٝع ايًٛاطّ( 33صقِ ) املار٠

ّ  املةزٜض  ٜؾةهًٗا  فٓٝة١  زبٓة١  تٓغةٝب  ع٢ً بٓا٤ ايًٛاطّ بٝع ٜتِ ٔ  ايعةا ٔ  نٟ يف َةٛففني  ث٬ثة١  َة  اسبةا٫ت  َة
 :ايتاي١ٝ

 .اسباد١ عٔ فا٥ط١ إس اناْ  - ن

 .ي٬عتعُاٍ قاب١ً ٚغري تايف١ ناْ  إسا - ب

 .إْتادًا نفطٌ َغتع١ًُ بأدٗظ٠ نٚ سزٜج١ بأدٗظ٠ عتغتبزٍ ناْ إسا  - ت
 

 طضٜك١ بٝع ايًٛاطّ (34صقِ ) املار٠

ّ  ايًٛاطّ بٝع ايًذ١ٓ تتٛىل عةضٚض ايبٝةع نٚ اإلعة٬ٕ عٓٗةا      اعةتزصاز املةزٜض ايعةاّ بعةز     مبٛافكة١  بايظضف املدتةٛ

 .سغب ا٭صٍٛ
 

 ات٬ف ايًٛاطّ ( 35صقِ ) املار٠

 :ايتاي١ٝ ٚاإلدضا٤ات يًؾضٚ  ٚفكًا بٝعٗا ٜتعشص اييت نٚ ي٬عتعُاٍ تصًح ٫ اييت ايًٛاطّ إت٬ف ٜتِ

ّ  ْةٛع  فٝٗا تبني ،إت٬فٗا املطًٛب بايًٛاطّ قا١ُ٥ ايزا٥ض٠ تٓظِ  - ن  ايؾةضا١ٝ٥  ٚقُٝتٗةا  ؽةضا٥ٗا  ٚتةاصٜخ  ايًةٛاط

 .إت٬فٗا يف ٚايغبب سبايتٗا ٚٚصفًا اسباي١ٝ ٚايزفرت١ٜ ٚايتكزٜض١ٜ

 تكضٜضًا ٚتٓظِ املباؽض٠ باإلت٬ف قبٌ إت٬ف٘ املطًٛب ايًٛاطّ ٖشا ايٓظاّ ٭سهاّاملؾه١ً ٚفكا  ايًذ١ٓ تفشص - ب
٘  َٓٗةا  ٜغةتفار  ٫ حباية١  نصبش  قز ايًٛاطّ نٕ فٝ٘ تبني بؾأْٗا  إىل ٜٚضفةع ايتكضٜةض   بٝعٗةا  تعةشص  قةز  ٚنْة

 ف.اإلت٬ ع٢ً املغبك١ َٛافكت٘ ع٢ً يًشصٍٛ املزٜض ايعاّ
 

 إثبات ايبٝع نٚ اإلت٬ف( 36صقِ ) املار٠

 إخضادٗةا  َغةتٓزات  تعةظط  نٕ جيب اسباد١ عٔ فا٥ط١ نٚ ي٬عتعُاٍ صاسب١ غري يٛاطّ نٟ إت٬ف نٚ بٝع عٓز
 .اسباٍ َكتط٢ سغب إت٬فٗا نٚ بٝعٗا تجب  بٛثٝك١

 

 قب  مثٔ ايًٛاطّ (37صقِ ) املار٠

ٞ  إخةضاز  َغةتٓز  مبٛدةب  مثٓٗةا  قب  بعز املؾرتٟ إىل املباع١ ايًٛاطّ تغًِ ٘  ٜجبة   نصةٛي ِ  عًٝة  ٚتةاصٜخ  صقة
 .ايجُٔ قب  مبٛدب١ ت ايشٟ املغتٓز ٚق١ُٝ

 

 ؽطب ايًٛاطّ (38صقِ ) املار٠

ٔ    إٕ ٫ تظٜز قُٝتٗا عٔ نيف رٜٓاص عٓز ايؾضا٤ ايًٛاطّ يف ٜكع ْكص نٚ خغاص٠ نٟ ؽطب ٜتِ - ن  ْتٝذة١  ٜهة
 ايزا٥ض٠ املعين.املزٜض ايعاّ ٚبتٓغٝب َٔ َزٜض  َٔ بكضاص نٚ اخت٬ؼ إُٖاٍ
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ٚ تظٜةز قُٝتٗةا عةٔ نيةف رٜٓةاص بكةضاص َةٔ اجملًةػ بٓةا٤ عًة٢            ايًٛاطّ يف ٜكع ْكص نٚ خغاص٠ نٟ ؽطب ٜتِ - ب

 تٓغٝب املزٜض ايعاّ.
 

 طًبات ايؾطب( 39صقِ ) املار٠

 َز٠ ايص٬س١ٝ اْتٗا٤ نٚ ا٫عتعُاٍ عٔ ايٓادِ ايؾطب َيصات ٜبني َفصٌ بتكضٜض ايؾطب طًبات تعظط - ن

 .آخض نٟ عبب نٚ

ِ   َغةتٓز  يف ٜٚجبة   اشبغةاص٠  َغبب إىل قُٝتٗا تطُني دض٣ اييت ايًٛاطّ يًُزٜض ايعاّ ؽطب - ت  ايؾةطب صقة

 .ٚقُٝت٘ ٚتاصخي٘ ايكب  ٚصٌ
 

 ايتصضف بايًٛاطّ( 40صقِ ) املار٠

ّ  دز٣ٚ بعزّ املزٜض ايعاّ اقتٓع إسا ٔ  ايفا٥طة١  نٚ ايصةاسب١  غةري  ايًةٛاط  ْفكةات  نٕ نٚ يًبٝةع  ايؾةضن١  سادة١  عة

ٍ  ميهٔ ايشٟ ايجُٔ تتذاٚط بٝعٗا ٘  فٝذةٛط  عًٝة١  اسبصةٛ ٍ  سغةب  إت٬فٗةا  نٚ بٗةا  ايتصةضف  ٜكةضص  نٕ ية  ا٭صةٛ
ٔ  ٚؽةطبٗا  ّ  ملعآٜة١  ٜ٪يفٗةا  ث٬ثٝة١  زبٓة١  بٛاعةط١  ايكٝةٛر  َة ٔ  ٚايتأنةز  ايًةٛاط  صةاسب١  غةري  نصةبش   نْٗةا  َة

 .ايبٝع نٚ ي٬عتعُاٍ

 

 طًبات ايصضف (41)صقِ  املار٠

 إَةا  ايػاٜة١  اشٙ املعتُز٠ ايُٓاسز ع٢ً بشيو املدٍٛ املٛفف َٔ َٛقع١ صضف طًبات مبٛدب ايًٛاطّ تصضف

 .ا٫يهرتْٚٞ ايتعاٌَ نٚ ١ٓاملُه ا٭ْظ١ُ نٚ ايتكًٝز١ٜ بايطضم

 

 َغتٓز اإلخضاز (42)صقِ  املار٠

ٔ  َٛقعًا نصٛيٞ إخضاز َغتٓز مبٛدب ايطايب١ ازب١ٗ إىل املغتٛرع َٔ ايًٛاطّ تغًِ ٔ  املغةتٛرع  نَةني  َة  ٚممة

 .تغًُٗا

 

 اإلعاص٠ (43صقِ ) املار٠

 نٕ ع٢ً ع٢ً نٕ ٫ تتذاٚط قُٝتٗا عٓز ايؾضا٤ نيف رٜٓاص إيٝٗا حباد١ د١ٗ نٟ إىل يٛاطّ نٟ ٜعري نٕ يًُزٜض ايعاّ - ن

 .ايًٛاطّ عذ٬ت يف سيو ٜكٝز

 نيف رٜٓاص بكضاص َٔ اجملًػ بٓا٤ ع٢ً تٓغٝب املزٜض ايعاّ. إسا دباٚطت ايك١ُٝ - ب
 

 اإلٖزا٤ (44)صقِ  املار٠

ٞ  عٓةز ايؾةضا٤ عًة٢    قُٝتٗةا  تظٜز ٫ يٛاطّ نٟ ٜٗزٟ نٕ يًض٥ٝػ - ن ّ  قُٝة١  طارت ٚإسا رٜٓةاص  نيفة  املطًةٛب  ايًةٛاط
 إىل املغةتٓز  املزٜض ايعاّ تٓغٝب ع٢ً بٓا٤ اجملًػ ع٢ً سيو َٛافك١ إٖزا٩ٖا عٔ نيفٞ رٜٓاص عٓز ايؾضا٤ ت٪خش

ٙ  امل٪يفة١  ايًذٓة١  تٛصة١ٝ  ٔ  ايػاٜة١  اةش ّ   َة ٍ  مجٝةع  ٚيف املةزٜض ايعةا ّ  إٖةزا٤  جيةٛط  ٫ ا٭سةٛا  إ٫ ايؾةضن١  يةٛاط
ٚاجملةايػ ايبًزٜة١ َٚ٪عغةات  اجملتُةع احملًةٞ يف       ايضمسٝة١  ايعاَة١  ٚامل٪عغةات  اسبهَٛٝة١  ٚايةزٚا٥ض  يًةٛطاصات 

 .ايضمسٝني ايؾضن١ َٓطك١ ايتطٜٛض ٚضٝٛف

 اٚ ا٭١ًٖٝ اٚ ايعا١َ ايضمس١ٝ يًُ٪عغات رٜٓاص آ٫ف (10)ع٢ً قُٝتٗا تظٜز٫  يًُزٜض ايعاّ إ ٜٗزٟ تٓفٝش اؽػاٍ  - ب

عًة٢   ٚبكضاص َةٔ اجملًةػ بٓةا٤     ٚايف١ٝٓ يف َٓطك١ ايتطٜٛض، ايجكاف١ٝ ايضٚابط اٚ ايضٜاض١ٝ ايٓٛارٟ اٚ ازبُعٝات

ٔ  اٖزا٩ٖا املضار ا٭ؽػاٍ ق١ُٝ طارت تٛص١ٝ املزٜض ايعاّ اسا املبًةؼ احملةزر ٚ/اٚ ناْة  ا٫ؽةػاٍ املٓةٟٛ تٓفٝةشٖا        عة

 د١ٗ اخض٣ غري ازبٗات احملزر٠ يف ٖشٙ ايفكض٠. ٭ٟخاصز َٓطك١  ايتطٜٛض ٚ/اٚ ناْ  ا٫ؽػاٍ 
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 ايغذ٬ت ٚازبضر (45صقِ ) املار٠

 .إراصتٗا تٓظِٝ ٚ بايًٛاطّ اشباص١ ٚايُٓاسز ايغذ٬ت ايعاّ زٜضاملحيزر   - ن

 .ايؾضن١ َغتٛرعات ملٛدٛرات نا٬ًَ دضرًا ٠دبضٟ ايزا٥ض - ب

 .عًٜٓٛا ايؾضن١ َٛدٛرات زبضر زب١ٓ تأيٝف يًُزٜض ايعاّ - ت
 

 ( ا٫عُاٍ ا٫ضاف١ٝ ٚايتػٝريات46املار٠ )

اٚ ايًةٛاطّ  ٜتِ تٓفٝش ايعطا٤ ٚفكا يًُٛاصفات ٚؽضٚ  ايعطا٤ ٚإ ٫ ٜتِ ادضا٤ نٟ تعزٌٜ اٚ تػةٝري يف ا٫ؽةػاٍ    - ن

اٚ عٛا٤ َٔ سٝح نُٝتٗا اٚ ؽهًٗا اٚ ْٛعٗا اٚ ْٛعٝتٗا ٚع٢ً يؾضن١ ٚازب١ٗ املؾضف١ ايتأنةز َةٔ تٓفٝةش ايعُةٌ     

 .ٚفكا يًُٛاصفاتتٛصٜز ايًٛاطّ 

٘  ٜةضر    تػٝري نٚ اضاف١ اٚ تعزٌٜ نٌ املار٠ ٖشٙ يػاٜات اضافٝا ع٬ُ ٜعتي - ب ٔ  ٚثٝكة١  نٟ يف ْةص  عًٝة  ٚثةا٥ل  َة

اٚ بايعكةز املةيّ َةع املةٛصر ٚثةِ قاَة  ايؾةضن١ بطًةب َةٔ املتعٗةز تٛصٜةز ٖةشٙ              ا٫تفاقٝة١  تٛقٝع عٓز ايعطا٤

ِ  ايةيت  يٮعُاٍ ايفع١ًٝ ايهُٝات يف اسباص١ً ايظٜار٠ اضافٝا ع٬ُ ٜعتي ايًٛاطّ ٚ/اٚ تٓفٝش ٖشٙ ا٫ؽػاٍ ٫ٚ  ٜةت

 .تػٝريٟ نَض اصزاص إىل تٓفٝشٖا حيتاز ٫ٚ يًُدططات ٚفكا تٓفٝشٖا

ٕ  اثٓةا٤ ايتٓفٝةش   تػٝري اٚ اضاف١ اٚ تعزٌٜ اٟ ادضا٤ اسباد١ اقتط  اسا - ت  اٚ ايعكةز ٜبكة٢   ايعطةا٤  اساية١  قةضاص  فةا

 املةزٜض ايعةاّ    اىل َغبكا فٓٝا تكضٜضا تكزّ إ ايتٓفٝش ع٢ً ا٫ؽضاف تتٛىل اييت ازب١ٗ ع٢ً ٜٚرتتب ْافشا ٚعاصٜا

 َٚةز٣  ايعطةا٤ ٚ/اٚ ايعكةز    قُٝة١  عًة٢  ٚتأثريٖا ايٝٗا اسباد١ َٚز٣ ا٫ضاف١ٝ با٭عُاٍ ايكٝاّ َيصات ٜتطُٔ

 عًٝٗا. اي٬ط١َ املٛافكات ٭خش ايتػٝريٟ ا٫َض بٓٛر زبُٝع املكرتس١ ا٫ععاص َٓاعب١

 ٜتِ اقضاص ا٫عُاٍ ا٫ضاف١ٝ  ٚاصزاص ا٫ٚاَض ايتػٝري١ٜ  ٚفكا يًص٬سٝات ايتاي١ٝ: - خ

%( َةٔ قُٝة١ ايعطةا٤ ٚ/اٚ    25تتذةاٚط )  بكضاص َٔ املزٜض ايعاّ اسا ناْ  ق١ُٝ ا٫عُاٍ ا٫ضاف١ٝ اٚ ايتػٝريات ٫ .1

 ( ايف رٜٓاص اُٜٗا اقٌ.100ايعكز اٚ )

 ع٬ٙ.نبكضاص َٔ اجملًػ اسا ناْ  ق١ُٝ ا٫عُاٍ ا٫ضاف١ٝ اٚ ايتػٝريات تظٜز ع٢ً َا ٖٛ ٚاصر يف ايبٓز  .2

٫ جيٛط يف ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ ايبز٤ يف ايتٓفٝش َٚباؽضت٘ قبٌ اقضاص ا٫عُاٍ ا٫ضةاف١ٝ اٚ ايتعةز٬ٜت َةٔ ازبٗة١      - ز

 .بإقضاصٖاصاسب١ ا٫ختصاص 

 
 تفٜٛ  ايص٬سٝات( 47ِ )صق املار٠

 .ايؾضن١ َٛففٞ َٔ نٟ إىل ٖشا ايٓظاّ يف عًٝٗا املٓصٛص ص٬سٝات٘ َٔ نًٜا ٜفٛض نٕ يًُزٜض - ن

 .ٚضبزرًا خطًٝا ٜهٕٛ نٕ املار٠ ٖشٙ يف عًٝٗا املٓصٛص ايص٬سٝات تفٜٛ  يف ٜؾرت  - ب

 إلصزاصذباٍ اىل اجملًػ اٟ ساي١   ٜفضر اا ٖشا ايٓظاّ اٚ ا٫ْظ١ُ ا٫خض٣ سهُا خاصا بٗا اٚ ذبتاز  يتفغري  - ت

 .قضاص خاص بٗا

٫ تغضٟ اسهاّ ٖةشا ايٓظةاّ عًة٢ عكةٛر ايتةأدري اٚ ا٫عةتجُاص اٚ ايؾةضان١  اٚاٟ عكةٛر اخةض٣ تيَٗةا ايؾةضن١             - خ

 بٗزف تأدري اٚ اعتجُاص اٚ اعتػ٬ٍ ا٫صاضٞ اٚ املؾاصٜع ايعا٥ز٠ اا. 
 

 تعزٌٜ ايٓظاّ (48صقِ ) املار٠

 ّ.ع٢ً نسهاّ ٖشا ايٓظا نٟ تعزٌٜ اي٬ط١َ إلدضا٤ ايكضاصات ايعاّ املزٜض تٓغٝب ع٢ً بٓا٤ اجملًػ ٜصزص


